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امروزه ،با گسترش فعالیتهای اقتصادی بشر و استفادۀ روزافزون از انرژی ،محیطزیست ،هم
در سطح منطقهای و هم در سطح جهانی ،مورد تهدید جدی قرار گرفته است؛ تاجاییکه
نگرانی در مورد روند انتشار دیاکسیدکربن ناشی از افزایش مصرف انرژی و اثرات مخرب آن
بر محیطزیست ،یکی از مهمترین و چالشبرانگیزترین مسائل پیشروی محققان و دانشمندان
است .همچنین ،روابط و قوانین دوسویهای که میان رشد و توسعۀ اقتصادی و بهبود
محیطزیست وجود دارد ،از مسائل بسیار مهم و پیچیده است و همواره دیدگاههای گوناگونی
در این زمینه وجود داشته است .کشورها خواهان رشد اقتصادی متوازن و توسعۀ پایدار هستند
و این مهم ،مستلزم درنظرگرفتن آثار سوء زیستمحیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی بوده
و عدمتوجه به این مسئله ،میتواند تبعات جبرانناپذیری را برای کشورها به همراه داشته باشد
(شارکیان و لطفعلیپور .)2۹91 ،2در دهههای اخیر ،گرمایش جهانی توجه عموم را بهسمت
تغییرات آبوهوایی معطوف کرده که در اثر فعالیتهای بشری ایجاد شده و تاکنون نیز سابقه
نداشته است .باتوجهبه این مطلب ،با شدت و اطمینان بیشتری بر نقش سوختهای فسیلی
بر گرمایش جهانی تأکید میشود .برهمیناساس ،انتظار افزایش تقاضا ،برای سایر انرژیهای
جایگزین ،بهخصوص انرژیهای تجدیدپذیر ،قابل پیشبینی است .درواقع ،توجه جهانی همیشه
بر روی تغییر معکوس اثرات زیستمحیطی انرژیهای متعارف معطوف شده است .درمقابل،
منابع انرژی غیرمتعارف ،بهطور مشخص ،انرژیهای تجدیدپذیر ،این تصور را ایجاد میکنند
که اثرات نامطلوبی بر روی محیطزیست نمیگذارد (ریچ .)111۹ ،1طی دهههای گذشته،
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)1. Sharakian & Lotfali Pour (2016
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کافی ،آستانۀ تحمل انسان در محیطزیست وجود دارد؟ (دیلی و اهرلیچ .)2991 ،۱پاسخ به این
سؤال ،بهویژه در مورد کشورهای درحالتوسعه که در تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی
بالاتر هستند ،از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا این تلاش ،مستلزم مصرف بیشتر انرژی
است .باتوجهبه اثرات نامطلوب زیستمحیطی ناشی از مصرف انرژی ،در این مقاله ،به تحلیل
اثر مصرف دو نوع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ،بر شاخص ردّپای اکولوژیک ،بهعنوان
1. Oosthoek & Gills
2. Biocapacity
3. Rees & Wackernagel
)4. Mohammadi & zarif (2018
)5. Tarazkar et al (2020
6. Daily & Ehrlich
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عواملی همچون افزایش رشد اقتصادی ،جمعیت و مصرف جوامع ،موجبات کاهش شدید
سرمایههای طبیعی و خدمات اکوسیستم در مقیاس جهانی را فراهم آورده است (اوسثوئک و
گیلز .)1111 ،2صنعتیشدن جوامع و افزایش مهاجرت به شهرها نیز ،منجر به استفادۀ بیشتر
از منابع طبیعی ،از جمله انواع انرژیها ،شده است .درمقابل ،موجودی سرمایههای طبیعی ،که
منابع بیننسلی هستند و به نسلهای آینده نیز تعلق دارند ،ثابت و یا در حال کاهش است.
باتوجهبه اینکه انرژی یکی از منابع حیاتی برای بقا انسان است ،مصرف بیرویۀ آن در سالهای
اخیر ،علاوه بر به خطر انداختن سهم آیندگان از این منابع ،موجب بروز مشکلات زیستمحیطی
بسیاری ازجمله آلودگی هوا ،اثرات گلخانهای و  ...شده است .رشد تخریب محیطزیست و ایجاد
آلودگی تا جایی است که حتی از ظرفیت بیولوژیکی 1کرۀ زمین نیز فراتر رفته است (ریس و
واکرناگل .)299۱ ،۹شاخصهای زیستمحیطی متعددی ،برای نظارت بر فرایندهای تخریب
محیطزیست ،از سوی سازمان ملل متحد و مراکز علمی و دانشگاهی مطرح شده (محمدی و
ظریف ،)2۹9۲ ،0اما در اکثر پژوهشها ،شاخص انتشار گازهای گلخانهای ،بهویژه گاز
دیاکسیدکربن ،بهعنوان شاخص تخریب محیطزیست مورداستفاده قرار گرفته است (طرازکار
و همکاران .)2۹99 ،1برای پایداری اکولوژیکی ،مسئلۀ آستانۀ تحمل ،با طرح این پرسش مطرح
شد که درصورت حفظ کارکرد کنونی اکوسیستم ،آیا موجودی سرمای طبیعی باقیمانده ،برای
تأمین منابع مصرفی و جذب ضایعات تولیدی نسلهای آتی ،کافی است؟ بهعبارتی ،آیا بهاندازۀ
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شاخص پایداری محیطزیست ،با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ،برای  2۱کشور
منتخب درحالتوسعه ،پرداخته میشود تا مشخص شود که انواع انرژی ،چگونه محیطزیست
را تحتتأثیر قرار میدهند .بدینمنظور ،مقالۀ حاضر در پنج بخش تهیه شده است .در بخش
دوم ،ادبیات و مبانی نظری و مروری بر پیشینۀ موضوع ارائه میشود .بخش سوم ،به تبیین الگو
و تشریح روش اقتصادسنجی مورداستفاده میپردازد .در بخش چهارم ،یافتههای پژوهش مطرح
خواهد شد .در بخش پنجم نیز ،نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی مبتنی بر نتایج پژوهش،
ارائه میشود.
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مبانی نظری
شاخص زیستمحیطی ردّپای اکولوژیکی
یکی از مهمترین آلودگیهای ایجاد شده بر اثر مصرف انرژی ،آلودگی هوا در اثر انتشار گازهای
آلاینده ،ناشی از احتراق سوختهای فسیلی ،همچون اکسیدهایگوگرد ،اکسیدهاینیتروژن،
منوکسیدکربن ،ذرات معلق ،هیدروکربنها و دیاکسیدکربن است که انتشار آنها سبب بارش
بارانهای اسیدی ،بروز مخاطرات بهداشتی و سلامتی ،برای انسان و سایر جانداران میشوند.
ازطرفی ،گازهای گلخانهای ،مانند دیاکسیدکربن ،سبب بروز تغییرات آبوهوایی و گرمایش
جهانی میشوند؛ اما انتشار گاز دیاکسیدکربن ،بهعنوان شاخص اثرات محیطزیستی ،تنها
بخشی از آسیب کلی به محیطزیست را نشان میدهد و نمیتوان آن را بهعنوان یک شاخص
جامع ،در مسائل محیطزیستی ،در نظر گرفت (چارفدین و مرابت .)112۲ ،2برخلاف
شاخصهای انتشار گازهای گلخانهای ،شاخصی به نام «ردّپای اکولوژیکی» ،1بهعنوان
موفقترین معیار برای ارزیابی توسعۀ پایدار محیطزیست ،مجموعه فشارها بر محیطزیست را
اندازهگیری میکند .اصطلاح «ردّپای اکولوژیکی» یا «بومشناختی» ،برای اولینبار ،توسط
ماتیس واکرناگل ،۹در اوایل دهۀ  ،2991با عبارت «آستانۀ تحمل مناسب» مطرح شد و سپس،

1. Charfeddine & Mrabet
2. Ecological Footprint
3. Mathis Wackernagel.

لازمۀ استفاده از منابع و دفع ضایعات بهوسیلۀ جمعیت در سطح زمین ،استفاده از الگوهای
توسعۀ پایدار است .به عبارتی ،ازآنجاکه «ردّپای اکولوژیکی» تخریب بالقوۀ سرمایههای طبیعی
(نه تخریب واقعی) را اندازهگیری میکند ،میتواند شاخصی برای تهدید پایداری تلقی شود
(لمبرت و همکاران .)1121 ،1ریس ،در بررسیهای اخیر خود ،نشان میدهد که مساحت
«ردّپای اکولوژیکی» جامعه ،به چهار عامل ،بستگی دارد :اندازۀ جمعیت ،متوسط استاندارد
زندگی مادی ،متوسط بهرهوری اکوسیستم زمین /آب ،و بازدهی برداشت ،پردازش و استفاده
از منابع .با چشمپوشی از اهمیت نسبی این عوامل و چگونگی اثر متقابل آنها ،هر جامعه یک
«ردّپای اکولوژیکی» دارد که میزان سرمایۀ (منابع مولد) طبیعی ،مانند زمین و آب ،را نشان
میدهد (ریس .)1121 ،ازآنجاییکه «ردّپای اکولوژیکی» و ظرفیت زیستی( ۹موجودی سرمایۀ
اکولوژیکی زمین) ،هر دو ،با واحد یکسانی اندازهگیری میشوند ،بنابراین ،قابلیت مقایسه نیز
دارند .از دهۀ  ،29۲1ظرفیت زیستی به مفهوم مهمی در برنامهریزی محیطزیست تبدیل شده
است و شاخصی برای مناسب بودن الگوهای مصرفی از نظر پایداری الگوها است (بیکنل و
همکاران .)299۱ ،0چنانچه «ردّپای اکولوژیکی» سرانۀ منطقهای ،از ظرفیت زیستی سرانۀ آن،
بزرگتر باشد ،منطقه دارای کسری اکولوژیکی است .درچنینشرایطی ،برای تأمین کسری
اکولوژیکی ،دو راهحل وجود دارد .2 :واردات منابع طبیعی از کشورهایی که دارای مازاد
اکولوژیکی هستند؛ و  .1بهرهبرداری بیش از حد از ظرفیت زیستی منطقه (مانفردا و همکاران،1
.)1110
در گزارش توسعۀ انسانی سال  1122سازمانمللمتحد« ،ردّپای اکولوژیکی» بهعنوان شاخص
پایداری مدّنظر قرار گرفته که اهمیت این شاخص را نشان میدهد .براساس این گزارش،
«ردّپای اکولوژیکی» هر فرد ،در سطح کرۀ زمین 1/۲ ،هکتار بوده ،درحالیکه ظرفیت زیستکرۀ
1. William Rees
2. Lambert et al
3. Biocapacity
4. Bicknell et al
5. Monfreda et al
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واکرناگل و ویلیام ریس ،)299۱( 2با انتشار کتاب ردّپای اکولوژیکی ما :کاهش تأثیر انسان بر
روی زمین ،این اصطلاح را در مجامع علمی رواج دادند« .ردّپای اکولوژیکی» نشان میدهد که
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زمین  2/۱هکتار است؛ یعنی جهان با  1/9هکتار کسری اکولوژیکی ،برای هر فرد ،مواجه است.
به عقیدۀ تینسلی و جرج« ،)111۱( 2ردّپای اکولوژیکی» شاخصی کمّی است که مشخص
میکند ،چه مقدار انرژی و ماده ،در یک بازۀ زمانی مشخص ،مصرف شده و چه مقدار پسماند
جامد ،مایع و گاز در طبیعت ،رهاسازی شده است .سپس ،مقدار زمینی که برای تأمین انرژی
و پشتیبانی از این پروسه موردنیاز است را تعیین میکند تا بتوان ،میان برداشت از منابع و
توان تجدیدپذیری طبیعت ،تعادل برقرار نمود« .ردّپای اکولوژیکی» ،که توسط وکرناگل و
ریس مطرح شد« ،میزان زمین یا آبی را مشخص میکند که برای تأمین مقدار مشخصی ماده
یا انرژی موردنیاز است» (وکرناگل و ریس .)299۱ ،بنا بر مطالب مندرج در وبگاه «شبکۀ ردّپای
زیستمحیطی» ،1این شاخص ،امکان محاسبۀ میزان فشاری را فراهم میسازد که انسان،
جهت استخراج منابع ،به طبیعت اعمال میکند .واحد «ردّپای اکولوژیکی» ،هکتار در مقیاس
جهانی ( ۹)GHaاست و به مفهوم یک هکتار زمین و آب با بهرهوری معادل متوسط جهانی
است .به گفتۀ اوینگ و همکاران ،)1121( 0واحد هکتار جهانی ،میزان متوسط زمینهای مولد
در کرۀ زمین به لحاظ زیستی را ،بهازای هر نفر ،مشخص میکند .برای محاسبۀ «ردّپای
اکولوژیکی» ،زمین به پنج کاربری مختلف تقسیم میشود .دراینچارچوب ،تمامی کالاها و
خدمات مصرفی انسان ،در این پنج کاربری اراضی شکل میگیرد و شامل زمین کشاورزی،
زمین مرتعی ،زمین جنگلی (در دو گروه ردّپای جذب کربن 1و ردّپای تولیدات) ،پهنههای
دریایی و زمینهای ساختهشده است .زمین کشاورزی ،مساحت زمینی است که برای تولید
محصولات زراعی مورداستفادۀ افراد جامعه قرار میگیرد .برایناساس ،ردّپای زراعی شامل تولید
محصولات زراعی ،خوراک دام و خوراک ماکیان است .زمین مرتعی ،وسعت مرتع برای تولیدات
دامی موردنیاز انسان است که بر مبنای آن ،ردّپای مراتع در تولید محصولات دامی مطرح
میشود .دستۀ سوم این تقسیمبندی ،زمین جنگلی است که شامل مساحت جنگل است و
1. Tinsley & George
2. www.footprintnetwork.org
3. Global hectares
4. Ewing
 .5جنگلها به عنوان اصلیترین منبع جذب کربن برای کاهش دیاکسیدکربن هستند.

مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ،رشد اقتصادی و ردّپای اکولوژیکی
عامل انرژی یکی از عواملی است که در نظریه های جدید رشد اقتصادی ،وارد الگوی رشد
شده ،ولی اهمیت آن ،در الگوهای مختلف ،یکسان نیست .دیدگاههای متفاوتی در مورد
میزان و نحوه تأثیرگذاری انرژی بر تولید و رشد اقتصادی مطرح شده است که میتوان آنها
را در دو دیدگاه کلی ،شامل «دیدگاه اقتصاددانان اکولوژیکی یا بومشناختی» و «دیدگاه
اقتصاددانان نئوکلاسیک» ،بیان نمود .براساس دیدگاه اقتصاددانان اکولوژیکی ،انرژی ،نهادۀ
غالب در تابع تولید است و مهمترین عامل رشد اقتصادی است ،و سایر عوامل ،همچون
نیروی کار و سرمایه ،عوامل واسطهای در تولید هستند .از اقتصاددانان طرفدار این دیدگاه،
میتوان آیرس ،1نایر ۹و استرن 0را نام برد؛ درمقابل ،اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند،
انرژی نقش نسبتاً کمی در تولید و رشد اقتصادی دارد و یک نهادۀ واسطهای است که در
سایۀ سرمایه ،نیروی کار و زمین ،اهمیت پیدا میکند (استرن .)1110 ،1بهطورکلی ،امروزه،
از لحاظ نظری ،انرژی یکی از عوامل تولید محسوب میشود و مصرف انرژی ،بهطورمستقیم،
بر روی رشد اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود .درصورتیکه مصرف انرژی ،بهعنوان یک عامل
1. Lin et al
2. Ayres
3. Nair
4. Stern
5. Stern
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برای تولید چوب و کاغذ و همچنین جذب کربن است .ردّپای جنگل ،در تولید محصولات اولیه
و ثانویۀ جنگلی و در قالب دو ردّپای جذب کربن و ردّپای تولیدات لحاظ میشود .ردّپای کربن
ناشی از احتراق سوختهای فسیلی است و معادل مساحت جنگلی که برای جذب این
آلودگیها موردنیاز است ،در نظر گرفته میشود .پهنههای دریایی ،مساحت دریایی برای تولید
ماهی و آبزیان مورد مصرف انسان در نظر گرفته میشود .برایناساس ردّپای صیادی ،ردّپای
مناطق دریایی و اقیانوسی در تولید ماهی و سایر آبزیان مطرح میشود .درنهایت ،زمینهای
ساخته شده ،مساحت زمینی است که برای احداث زیرساختها و سکونتگاهها استفاده میشود
و ردّپای ساختوساز در ارتباط با این زیرساختها است (لین و همکاران.)1121 ،2
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تولید ،افزایش یابد (بهعبارتدیگر ،دسترسی به انرژی بیشتر شود) ،میتواند موجبات
افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورد؛ اما ،باید توجه داشت که افزایش مصرف انرژی ،آثار
غیرمستقیم منفی را نیز به دنبال دارد .ازجمله آثار منفی مصرف انرژی ،میتوان به ایجاد
آلایندههای زیستمحیطی ناشی از احتراق سوختهای فسیلی اشاره کرد .درشرایطی که
مصرف انرژی با ناکارآمدی همراه باشد ،فرآیند تولید آلایندهها تشدید خواهد شد (طرازکار
و همکاران .)2۹99 ،از پیامدهای چنین پدیدهای ،تغییرات برگشتناپذیر در اقلیم و
محیطزیست است .آثار زیستمحیطی مصرف انرژی ،تنها به یک اقلیم و منطقۀ خاص
محدود نمیشود؛ بلکه ،در بسیاری از موارد ،بهصورت مشکلی جهانی پدیدار میشود.
امروزه ،مسائلی چون افزایش سطح گازهای گلخانهای ،تخریب محیطزیست و جنگلزدایی،
به همراه کاهش ظرفیت زیستکره برای پاسخگویی به نیازهای بشر ،از مهمترین
دغدغههای جهانی است (فتاحی و همکاران.)2۹9۲ ،2
روند روبهرشد مصرف انرژی ،کاهش منابع سوختهای فسیلی و گرمشدن بیش از اندازۀ
کرۀ زمین ،از علل عمده و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر،
بهعنوان جایگزینی برای سوختهای فسیلی ،محسوب میشود .انتشار  ،CO2بهعنوان
مهمترین گاز آلودهکننده 1۱/۱ ،درصد از مجموع انتشار گازهای گلخانهای در جهان را
شامل میشود .ازآنجاییکه عامل اصلی در تولید این گاز ،استفاده از سوختهای فسیلی در
بخش تولید انرژی است ،بنابراین ،به نظر میرسد که عمدهترین تلاشها در جهت کاهش
انتشار  CO2کاهش استفاده از سوختهای فسیلی است .بدینمنظور ،استفاده از انرژیهای
پایا و تجدیدپذیر ،ازجمله انرژی بادی و خورشیدی ،ملاک کار بسیاری از دولتها ،برای
تولید سایر انرژیها ،ازجمله انرژی برق ،قرار گرفته است .انرژی تجدیدپذیر ،علاوه بر آنکه
دارای ظرفیت ویژهای برای رشد اقتصادی است ،باعث تنوعبخشی به سبد انرژی کشور و
ارتقا و امنیت انرژی در آن شده و نیز میتواند ،بهوسیلۀ کاهش آلودگی هوا ،در حفظ
محیطزیست ،نقش عمدهای را ایفا کند (صادقی و همکاران .)2۹9۱ ،1باتوجهبه نیاز کشورها
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محیطزیست را نشان میدهد.
جدول  :1تأثیرگذاری منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر آلودگی محیطزیست
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به رشد و توسعۀ اقتصادی بیشتر ،میزان بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر نیز ،در
کشورهای جهان ،روند روبهافزایشی را طی میکند؛ بهطوریکه مصرف انرژی ،یکی از
شاخصهای توسعهیافتگی محسوب میشود .مطابق با برنامهریزیهای بهعملآمده ،این
نوع انرژی ،روزبهروز ،سهم بیشتری در نظام تأمین انرژی ایجاد نموده است .درمقابل ،برخی
از صاحبنظران معتقدند که انرژیهای تجدیدپذیر نقشی بر اقتصاد کشور ،خصوصاً رشد
اقتصادی جوامع ،ندارند و یا نقش آنها ،در این زمینه ،قابلشناسایی نیست (فیلسوف
کاخکی .)2۹90 ،2درهرحال ،باتوجهبه مصرف زیاد و فزایندۀ سوختهای فسیلی ،همچون
زغالسنگ ،نفت ،گاز و مانند آنها در طی دو سدۀ گذشته و محدود بودن منابع این نوع
سوختها ،توجه به جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر ،امری اجتنابناپذیر است (فطروس و
همکاران.)2۹92 ،1
انرژیهای تجدیدپذیر میتوانند از منابع مختلفی تأمین شوند .وکرناگل و مونفردا ()111۱
عنوان میدارند که ترکیبی از صفحات فتوولتاییک ،توربینهای بادی و سوخت اتانولی
برپایۀ زیستتوده ،توانایی تولید متوسط  91گیگا ژول بر هکتار در سال را دارا است که
این میزان از انرژی ،در مقایسه باانرژی که یک زمین با کیفیت متوسط میتواند تولید
کند ،بالاتر است و کمترین اثر زیستمحیطی را بهدنبال دارد (خانمحمدی و مهروان،۹
 .)2۹9۱جدول زیر ،تأثیرگذاری منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر آلودگی
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دیگر عوامل مؤثر بر ردّپای اکولوژیکی
محیطزیست هر کشوری ،علاوه بر اثرپذیری از تحولات اقتصاد داخلی ،در معرض تغییرات در
عرصۀ تجارت خارجی نیز قرار دارد .این تعامل محیطزیست با تجارت خارجی ،عمدتاً از طریق
آزادسازی تجاری صورت میگیرد (فاخر و همکاران .)2۹9۱ ،2اثر تجارت روی وضعیت
محیطزیست به سه اثر مقیاس ،ترکیب و اثر فناوری تقسیم میشود .اثر مقیاس ،بیانگر تغییر
در اندازۀ فعالیتهای اقتصادی ،اثر ترکیب ،بیانگر تغییر در ترکیب یا سبد کالاهای تولیدی و
اثر فناوری ،بیانگر تغییر در فناوری تولید ،بهویژه تغییر در جهت فناوری پاک است .اثر مقیاس
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به افزایش و اثر فناوری به کاهش تخریب محیطزیست منجر میشود .باتوجهبه مزیت نسبی
در هر کشوری ،اگر در کالاهای آلاینده (پاک) مزیت داشته باشند و در تولید آن کالا تخصص
پیدا کنند ،درآنصورت ،اثر ترکیب ،بهدلیل تغییر ترکیب کالاهای آلاینده ،اثر منفی (مثبت)
بر محیطزیست خواهند داشت .در پی آزادسازی تجاری ،اگر اثر فناوری ،بر اثر مقیاس و اثر
ترکیب غالب شود و یا اگر اثر فناوری همراه با اثر ترکیب ،بر اثر مقیاس غالب شود ،درآنصورت،
تجارت موجب بهبود کیفیت محیطزیست میشود (گراسمن و کروگر.)2992 ،1
از دیگر عوامل مؤثر بر ردّپای اکولوژیکی ،افزایش نرخ باروری و افزایش جمعیت است که
پیامدهای زیانباری برای زیستکره داشته است .با افزایش جمعیت و در پی آن ،افزایش تقاضا
در تمامی بخشها (از جمله بخش انرژی) ،انتظار بر این است که فشار بر محیطزیست افزایش
یابد و آلودگیهای زیستمحیطی نیز بیشتر شود (بلالی و همکاران.)2۹91 ،۹
مروری بر ادبیات تحقیق
پارسا شریف و همکاران ،)2011( 0با استفاده از روش پانل خود ،توضیح برداری با وقفههای
گسترده ،به بررسی رابطۀ بلندمدت و کوتاهمدت بین ردّپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای تولید
ناخالص داخلی سرانه ،مصرف انرژی ،درجۀ بازبودن تجاری و توسعۀ مالی برای منتخبی از

)1. Fakher et al (2017
2. Grossman & Krueger
)3. Balali et al (2013
)4. Parsa sharif et al (2021

شیمیایی و ارزشافزودۀ بخش صنعت ،منجر به کاهش شاخص عملکرد محیطزیست خواهد
شد؛ بهطوریکه افزایش یک واحد در متغیر شدت انرژی ،منجر به کاهش در شاخص عملکرد
محیطزیست در کشورهای مورد بررسی خواهد شد .طرازکار و همکاران ،)2۹9۱( 2با
بهکارگیری روش خودرگرسیون با وقفههای گسترده ،اثر رشد اقتصادی ،مصرف سرانۀ انرژی،
تراکم جمعیت و آزادسازی تجاری بر پایداری محیطزیست در ایران را ،طی دورۀ -29۱1
 ،112۹بررسی کردند .نتایج حاکی از آن بود که رابطۀ رشد اقتصادی و ردّپای بوم شناختی
بهصورت  Uوارون بوده و اثر بلندمدت رشد اقتصادی بر شاخص ردّپای بومشناختی  1/۱9است.
همچنین 21درصد افزایش در تراکم جمعیت منجر به  22/1و  9/۱درصدی ردّپای بوم
)1. Tarazkar et al (2017
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کشورهای عضو آسیا و اروپا در دوره زمانی  112۹-2991پرداختند .نتایج نشان داد که بین
ردّپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای مصرف انرژی ،توسعۀ مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه،
رابطۀ مثبت و بین ردّپای اکولوژیکی و متغیرهای تجارت باز و توان دوم تولید ناخالص داخلی
سرانه ،رابطۀ منفی برقرار است که بیانگر تأیید منحنی محیطزیستی کوزنتس بهصورت U
معکوس است .طرازکار و همکاران ( ،)2۹99با استفاده از روش  FMOLSبه تحلیل اثر رشد
اقتصادی ،مصرف انرژی ،ظرفیت زیستی و آزادسازی تجاری بر ردّپای اکولوژیکی مصرف ،در
کشورهای خاورمیانه طی دورۀ  112۹-2991پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که رابطۀ مثبتی
میان ردّپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی و یک رابطۀ منفی میان آزادسازی تجاری و ردّپای
اکولوژیکی وجود دارد .همچنین ،افزایش مصرف انرژی منجر به افزایش ردّپای اکولوژیکی
میشود .ازطرفی ،یک رابطۀ  Nشکل میان ردّپای اکولوژیکی و رشد اقتصادی وجود دارد که
نشان میدهد ،افزایش رشد اقتصادی به تخریب بیشتر محیطزیست منجر خواهد شد .محمدی
و ظریف ( ،)2۹9۲با استفاده از مدل دادههای تابلویی پویا ،به بررسی اثرگذاری متغیرهایی
همچون شدت انرژی ،مصرف کودهای شیمیایی ،شاخص توسعۀ انسانی و ارزشافزودۀ بخش
صنعت ،نسبت به ارزشافزودۀ کل ،بر شاخص عملکرد محیطزیست ،برای دو گروه کشورهای
اوپک و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،طی سالهای  111۲الی ،1120
پرداختند .نتایج نشان داد که افزایش متغیرهایی همچون شدت مصرف انرژی ،مصرف کودهای
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شناختی ،بهترتیب در کوتاه و بلندمدت میشود .آزادسازی تجاری ،در بلندمدت ،تأثیر مثبتی
بر ردّپای بوم شناختی دارد؛ درحالیکه در کوتاهمدت ،تأثیر این متغیر معنیدار نیست21 .درصد
افزایش در مصرف انرژی ،موجب افزایش  0/۱و  ۹/9درصدی شاخص ردّپای بومشناختی در
کوتاه و بلندمدت میشود .شارکیان و لطفعلیپور ( ،)2۹91بااستفاده از روش دادههای تابلویی،
اثر متغیرهای شدت انرژی ،جمعیت ،ثروت (درآمد سرانه) و مصرف انرژی بر انتشار
دیاکسیدکربن (بهعنوان شاخص کیفیت محیطزیست) را ،در کشورهای منتخب صادرکنندۀ
نفت ،طی دورۀ  ،1121 -299۱مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان داد که جمعیت،
ثروت ،مصرف انرژی و شدت انرژی ،همگی اثری مثبت و معنیدار بر انتشار دیاکسیدکربن
دارند .همچنین ،بالا بودن ضریب برآوردی متغیر اصلی مورد بررسی (شدت انرژی) ،میزان
اهمیت توجه به کارایی انرژی در حوزۀ محیطزیست را تأیید میکند.
ناثانیل و همکاران ،)1112( 2با استفاده از روش دادههای تابلویی ،به بررسی رابطۀ بین رشد
اقتصادی ،مصرف انرژی ،تجارت بینالمللی و ردّپای اکولوژیکی ،در کشورهای عضو  ،N11طی
سالهای  ،112۱-2991پرداختند .نتایج حاصل از برآوردها نشان میدهد که مقررات
زیستمحیطی موجود در یازده کشور مورد بررسی ،در کاهش ردّپای اکولوژیکی این کشورها
بیاثر بوده است .مصرف انرژی بیشتر و افزایش درجۀ باز بودن تجاری ،باعث افزایش ردّپای
اکولوژیکی میشود .فرضیۀ منحنی محیطزیست کوزنتس نیز ،برای  22کشور موردبررسی،
تأیید شده است .افزایش مصرف انرژی ،منجر به تخریب محیطزیست در کشورهای موردبررسی
شده است؛ درحالیکه مقررات زیستمحیطی ،رشد اقتصادی و تجارت بینالمللی ،بر
محیطزیست ،تأثیرات ناهمگنی داشته است .پاتا ،)1111( 1در چارچوب فرضیۀ زیستمحیطی
کوزنتس و با استفاده از آزمون همگرایی ،به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی ،جهانیسازی و
مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر ردّپای اکولوژیکی ،در ایالات متحدۀ آمریکا ،طی
دورۀ ،112۱-29۱1پرداخته است .نتایج حاکی از آن است که رابطهای به شکل  Uوارونه ،بین
پیچیدگی اقتصادی و آلودگی محیطزیست در ایالات متحدۀ آمریکا وجود دارد .علاوهبراین،
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1. Nathaniel
2. Pata

زیستمحیطی و از سوی سرانۀ مصرف انرژی به درآمد واقعی سرانه برقرار است .نتایج بیانگر
آن است که آلودگی زیستمحیطی در آفریقای جنوبی ،تولید محور نیست؛ اما به سرانۀ مصرف
انرژی بستگی دارد .آلولا و همکاران ،)1129( 1با استفاده از مدل دادههای تابلویی خودتوضیحی
با وقفههای گستردۀ میانگروهی تلفیقی ،۱به بررسی محرکهای ضروری برای رسیدن به

1. Neagu
2. Akadiri et al.
3. Autoregressive Distributive Lag
4. Toda-Yamamoto
5. Alola et al
6. Panel Pool Mean Group Autoregressive distributive lag
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جهانیشدن و مصرف انرژی تجدیدپذیر ،نقش غالب در کاهش آلودگی محیطزیست دارد؛
درحالیکه مصرف انرژی تجدیدناپذیر ،از عوامل مؤثر در فشار بر محیطزیست است .بهطورکلی،
نتایج نشان میدهد که افزایش پیچیدگی اقتصادی بهحداقلرساندن تخریب محیطزیست پس
از سطح آستانه را به دنبال دارد و دولت میتواند ،با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و
جهانیسازی ،محیطزیست بهتری را فراهم کند .نیاگو ،)1111( 2با بهکارگیری رویکرد
همانباشتگی دادههای تابلویی ،به روش مربعات معمولی کامل ًا اصلاح شده و حداقل مربعات
معمولی پویا ،به بررسی ارتباط پیچیدگی اقتصادی ،درآمد سرانه و مصرف انرژیهای فسیلی
بهعنوان متغیرهای توضیحدهنده رد پای اکولوژیکی برای  0۱کشور طی دورۀ 1110-2991
پرداخت .نتایج نشان داد که شاخص پیچیدگی اقتصادی ،تولید ناخالص داخلی سرانه و مصرف
1
انرژیهای فسیلی ،اثر مثبتی بر شاخص ردّپای اکولوژیکی داشته است .آکادیری و همکاران
( ،)1129با استفاده از آزمون علیت گرنجر ،مدل خودتوضیحی با وقفههای توزیعی ۹و روش
تودا  -یاماموتو ،0به بررسی دیدگاه جدیدی دربارۀ سرانۀ مصرف انرژی و سطح درآمد واقعی
سرانه بر اثرات زیستمحیطی برای آفریقای جنوبی ،در دورۀ زمانی  ،1120-29۲۹پرداختهاند.
نتایج تجربی ،نقش معنادار و قابلتوجه سرانۀ مصرف انرژی و سطح درآمد واقعی سرانه را در
کاهش عملکرد زیستمحیطی در آفریقای جنوبی نشان میدهند .رابطۀ علیت یکطرفه ،از
سوی کیفیت زیستمحیطی به درآمد واقعی سرانه ،از سوی سرانۀ مصرف انرژی به کیفیت
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اهداف توسعۀ پایدار ،2در زمینۀ کاهش آلودگی محیطزیست ،در  2۱کشور عضو اتحادیۀ اروپا،1
طی دورۀ زمانی  ،1120-299۲پرداختند .این مطالعه ،رابطۀ بین ردّپای اکولوژیکی ،تولید
ناخالص داخلی واقعی ،درجۀ باز بودن تجاری ،نرخ باروری ،مصرف انرژی تجدیدپذیر و
تجدیدناپذیر را ،که توسط آزمونهای همانباشتگی ۹کائو و پدرونی پیشنهاد شده است ،ارزیابی
میکند .نتایج حاکی از اثر مثبت رشد اقتصادی ،و اثر منفی درجۀ باز بودن تجاری و نرخ باروری
در بلندمدت بر ردّپای اکولوژیکی است .مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ،بر ردّپای
اکولوژیکی کشورهای موردمطالعه ،اثر مثبت داشته است ،اما اثر انرژیهای تجدیدناپذیر ،بر
افزایش ردّپای اکولوژی ،از اثر انرژیهای تجدیدپذیر ،کمتر است .بدینترتیب ،استفاده از انرژی
تجدیدپذیر ،نسبت به تجدیدناپذیر ،اثر تخریبی کمتری بر محیطزیست دارد .یودین و همکاران
 ،)112۲( 0با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا ،1به بررسی اثرات درآمد واقعی ،توسعۀ
مالی ،و درجۀ باز بودن تجاری بر روی ردّپای اکولوژیکی ،در  1۲کشور دارای بالاترین میزان
انتشار آلودگی ،در دورۀ زمانی  2992تا  ،1121پرداختهاند .نتایج ،حاکی از ارتباط مثبت و
معنادار ،بین ردّپای اکولوژیکی و درآمد واقعی و تأثیر منفی و ناچیز از درجۀ باز بودن تجارت
بر ردّپای اکولوژیکی است .توسعۀ مالی نیز ،منجر به کاهش ردّپای اکولوژیکی میشود.
مرور مطالعات گذشته ،حاکی از آن است که مطالعۀ داخلی ،برای برآورد اثر مصرف انرژیهای
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ،بهصورت یکجا ،بر شاخص ردّپای اکولوژیکی ،بهعنوان شاخص
اندازهگیری تخریب زیستمحیطی ،انجام نشده است .ازطرفی ،مطالعات خارجی در این زمینه
نیز ،اثر این منابع انرژی را بر ردّپای اکولوژیکی ،برای کشورهای درحالتوسعه ،بهصورت پویا،
بررسی نکردهاند .تحلیل پویای اثر مصرف این دو منبع انرژی ،بر ردّپای اکولوژیکی ،میتواند
منجربه ارائۀ راهکارهای مؤثری در جهت کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و اثرات مخرب آن
بر اقتصاد جوامع بشود؛ خصوصاً در کشورهای درحالتوسعه که در مسیر دستیابی به رشد
اقتصادی بالاتر ،تلاش میکنند.
1. Sustainable Development
2. European Union
3. Cointegration tests
4. Uddin et al
5. Panel Dynamic Ordinary Least Squares

روششناسی و روش تحقیق

درحالتوسعه ،2طی دورۀ زمانی  ،112۲-1111میپردازد .الگوی موردنظر ،برای دستیابیبه
هدف پژوهش ،به پیروی از آلولا و همکاران ( ،)1129بهصورت معادلۀ زیر است:
()2

) 𝑡𝑖𝑅𝐹 𝐸𝐹𝑃𝑖𝑡 = 𝑓(𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 , 𝐸𝐶𝑁𝑖𝑡 , 𝐸𝐶𝑅𝑖𝑡 , 𝑇𝑂𝑖𝑡 ,

در معادلۀ ( ،EFP )2شاخص ردّپای اکولوژیک است که نرخ مصرف منابع و تولید ضایعات
توسط انسان را ،با نرخ بازتولید منابع و دفع ضایعات توسط زیستکره ،مقایسه میکند و
براساس مقدار زمین موردنیاز ،برای نگهداشتن این چرخه ،تعریف میشود (مانفردا و
همکاران .)1110 ،1واحد اندازهگیری شاخص مذکور ،هکتار جهانی است 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 .شاخص
رشد اقتصادی است که ناظر به ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد است (بانک
جهانی ECN .)1120 ،۹مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر و عبارتاستاز مصرف انرژیهای
فسیلی همچون نفت ،گاز و گازوئیل (بانک جهانی ECR .)112۲ ،مصرف انرژیهای
تجدیدپذیر است و عبارت از مصرف انرژیهای تجدیدپذیر قابل احتراق ،زبالۀ زیستتودۀ
جامد و فضولات حیوانی ،گاز و گاز مایع حاصل از زیستتوده و زبالههای صنعتی و شهری
است (بانک جهانی TO .)112۲ ،درجۀ باز بودن تجارت است ،که بهصورت نسبت مجموع
صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی تعریف میشود .این متغیر ،همچنین
توسعهیافتگی و تنوع اقتصادی را منعکس میکند FR .نرخ باروری است که نشاندهندۀ
تعداد کودکانی است که یک زن ،تا پایان سالهای فرزندآوری خود ،میتواند به دنیا بیاورد
(بانک جهانی 𝜀𝑖𝑡 .)112۲ ،جزء اخلال i= 1,2,…., n ،نشان دهندۀ کشورهای مورد بررسی
و  t= 1,2,…., nگویای زمان است .دادههای مربوط به متغیر ردّپای اکولوژیکی ،از سایت
ردّپای اکولوژیکی جهانی ،و دادههای مربوط به سایر متغیرهای پژوهش ،از سایت بانک
 .2ک شورهای درحال تو سعۀ منتخب شامل :ایران ،تایلند ،کلمبیا ،الجزایر ،پرو ،اکوادور ،دومینیکن ،تونس ،جامائیکا،
اردن ،مصر ،ونزوئلا ،اندونزی ،آذربایجان ،ارمنستان و چین است.
2. Monfreda et al
3. World bank
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پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی است و برمبنای مطالعات تجربی ،به تجزیهوتحلیل اثر
مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر ،بر ردّپای اکولوژیکی ،در  2۱کشور منتخب
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جهانی ،به قیمت ثابت سال  ،1121و برحسب دلار آمریکا ،برای  2۱کشور درحالتوسعه،
طی سالهای  ،112۲-1111استخراج میشود.
الگوی گشتاورهای تعمیمیافته ()GMM
در این مقاله ،بهمنظور حذف درونزایی بین متغیرها و همچنین درنظرگرفتن پویایی رابطه
بین مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و ردّپای اکولوژیکی ،از روش گشتاورهای
تعمیمیافته ( ،)GMMکه در آن اثرات خاص کشورها و درونزایی احتمالی و خطای
فصلنامه پژوهشهای برنامه و توسعه  سال سوم  شماره   9بهار  2012ت

اندازهگیری متغیرهای توضیحی کنترل می شود ،برای تخمین الگو استفاده شده است .در
مدلهای پانلی پویا ،بهدلیل امکان استفاده از متغیرهای ابزاری (ابزارهای داخلی) برای همۀ
متغیرهای توضیحی ،تخمینهای دقیقتری به دست خواهد آمد (محمدیخیاره و رستمی،2
 .)2۹99ازآنجاکه در این مقاله ،تعداد مقاطع ،کمتر از تعداد سالهای مورد بررسی است ،همچنین
در معادلات مورد بررسی ،باتوجهبه اینکه متغیر وابسته بهصورت وقفه در طرف راست ظاهر شده
است ،همبستگی وقفۀ متغیر وابسته در سمت راست ،با جزء خطا ،سبب میشود تخمین زنندۀ
 OLSتورشدار و ناسازگار شود (هسیائو ،29۱۱ ،آرلانو و بوند 2992 ،و بالتاجی)111۱ ،؛ لذا
میبایست به روشهای برآورد دومرحلهای)  (2SLSیا گشتاورهای تعمیمیافته ) ، (GMMمتوسل
شد (بالتاجی .)111۱ ،برآورد  SLS 1ممکن است ،بهدلیل مشکل در انتخاب ابزارها ،واریانسهای
بزرگ برای ضرایب بهدست دهد و برآوردها ،از لحاظ آماری ،معنیدار نباشد .بنابراین ،روش
GMMتوسط آرلانو و بوند ،برای حل این مشکل ،پیشنهاد شده است .این تخمینزن ،از طریق

کاهش تورش نمونه ،پایداری تخمین را افزایش میدهد .علاوهبراین ،باتوجهبه آنکه متغیرها در
واحدهای مختلفی اندازهگیری شدهاند ،قبل از تحلیلهای تجربی ،لازم است مجموعهدادهها
نرمالایز شده و به یک معیار واحد تبدیل شود؛ بنابراین ،بااستفاده از لگاریتم طبیعی ،از
مشکلات مربوط به توزیع دادهها جلوگیری میگردد.
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)1. Mohammadi khiare & rostami (2020

𝑙𝑛𝐸𝐹𝑃𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑙𝑛𝐸𝐹𝑃𝑖(𝑡−1) + 𝛼2𝑖 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛼3𝑖 𝑙𝑛𝐸𝐶𝑁𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝛼4𝑖 𝑙𝑛𝐸𝐶𝑅𝑖𝑡 + 𝛼6𝑖 𝑙𝑛𝑇𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝛼7𝑖 𝐿𝑛𝑇𝑂𝑖𝑡 +
()1

روش  ،GMMنسبت به دیگر روشهای برآورد ،از مزایایی ،همچون حل مشکل درونزا
بودن متغیرها ،کاهش یا رفع همخطی در مدل ،که منجر به اعتبار بالاتر مدل میشود،
حذف متغیرهای ثابت در طول زمان و افزایش بُعد زمانی ،برخوردار است .این روش به
اطلاعات دقیق ،در مورد توزیع جملات اخلا،ل نیازی نداشته و براساس این فرض استوار
است که ،جملات اخلال در معادلات ،با مجموعهمتغیرهای ابزاری ،غیروابسته است (بالتاجی،
 .)111۱فرم رگرسیونی روش گشتاورهای تعمیمیافته ،بهصورت زیر است:
𝑡𝑖𝜀𝑌𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2 𝑌𝑖(𝑡−1) + 𝛼3 𝑋𝑖𝑡 +𝛤𝑖 +
()۹
در رابطۀ ( 𝑌𝑖𝑡 ،)۹متغیر وابسته ،که در مقالۀ حاضر ردّپای اکولوژیکی است 𝑋𝑖𝑡 ،مجموعهای
از متغیرهای توضیحی 𝛤𝑖 ،نشاندهندۀ اثرات انفرادی یا ثابت کشورها 𝜀𝑖𝑡 ،جمله اخلال و  tو i
بیانگر واحد مشاهدۀ دورۀ زمانی است .در الگوی ( ،)۹متغیر وابسته ،با وقفه در سمت راست
معادله ،آورده شده است .بنابراین از روش  OLSنمیتوان برای برآورد مدل استفاده کرد.
دراینحالت ،باید از روش برآورد دو مرحلهای  2SLSیا روش گشتاورهای تعمیمیافته ()GMM
استفاده شود .به عقیدۀ بارو و لی ،)299۱( 2در معادلاتی که در تخمین آنها اثرات غیرقابل
مشاهدۀ خاص هر کشور وجود دارد و همچنین وقفۀ متغیر وابسته ،بهعنوان یکی از متغیرهای
توضیحی در نظر گرفته میشود ،باید از تخمینزنندۀ گشتاورهای تعمیمیافته ( ،)GMMکه
در واقع مدل پویای پانلی است ،استفاده شود .بهمنظور تخمین مدل از این روش ،ابتدا باید
متغیرهای ابزاری بهکاررفته در مدل مشخص شوند (طیبی و همکاران .)2۹91 ،1آرلانو و باند
روشی را ،در مورد تخمینزنندۀ تعمیمیافته ،پیشنهاد کردهاند که شامل حذف اثرات ویژۀ فردی
مستقل از زمان 𝑖𝛤 با گرفتن تفاضل مرتبۀ اول از معادلۀ ( )۹است .بدینترتیب ،رابطۀ زیر حاصل
میشود:
1. Barro & lee
)2. Tayebi et al (2011
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در راستای دستیابی به هدف مقاله ،رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته ،بهصورت مدل
لگاریتمی زیر ،در نظر گرفته میشود:
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) )𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖(𝑡−1) = 𝜌(𝑌𝑖(𝑡−1) −𝑌𝑖(𝑡−2) + 𝜎(𝑋𝑖𝑡 −𝑋𝑖(𝑡−1) )𝑖 +(𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖(𝑡−1
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()0
دراینحالت (𝑌𝑖𝑡 − 𝑌𝑖(𝑡−1) ) ،با ) ) (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖(𝑡−1دارای همبستگی هستند .تخمین حداقل
مربعات معمولی معادلۀ ( ،)0منجر به تخمین سازگار و بدون تورشی از 𝜌 نمیشود.
بدینترتیب ،باید ابزار معتبری برای مدل پیدا کرد .این فرض ،که جملات خطا بهصورت
سریالی همبسته نیستند ،بهصورت زیر مطرح میشود:
𝑡 ≠ 𝑠 𝐸[𝜀𝑖𝑡 𝜀𝑖(𝑡−1) ] = 0 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 ,
()1
ازطرفی حالات اولیه ،از قبل تعیینشده هستند:
𝐸[𝑌𝑖𝑡 𝜀𝑖(𝑡−1) ] = 0 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 , 𝑡 ≥ 2
()۱
آرلانو و باند ( )2992محدودیتهای گشتاورهای زیر را بیان کردند:
𝐸[𝑌𝑖𝑡 (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖(𝑡−1) )] = 0 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 , 𝑠 ≥ 2
()۲
بهدلیلاینکه مقادیر 𝑡𝑖𝑌 ،با دو یا بیش از دو دوره وقفه ،با ( ) (𝑌𝑖(𝑡−1) −𝑌𝑖(𝑡−2همبسته
است و با ) ) (𝜀𝑖𝑡 − 𝜀𝑖(𝑡−1همبسته نیست ،میتوان آنها را بهعنوان ابزارهای معتبری برای
معادله در نظر گرفت (آرینمهر و همکاران .)2۹91 ،2سازگار بودن تخمینزننده ،GMM
به اعتبار فرض عدمهمبستگی سریالی جملات خطا و ابزارها بستگی دارد که بهوسیلۀ
آزمونهای سارگان و آرلانو -باند آزمون می شود .آزمون سارگان در مورد محدودیتهای
ازپیشتعیینشده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند .آمارۀ این آزمون ،دارای
توزیع  𝜒2با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیتهای بیشازحد است .آزمون همبستگی
سریالی ،بهوسیلۀ آمارۀ  ،𝑀2وجود همبستگی سریالی مرتبۀ دوم ) AR(2در جملات خطای
تفاضلی مرتبۀ اول را آزمون میکند .در این آزمون ،تخمینزن  ،GMMزمانی دارای
سازگاری است که همبستگی سریالی مرتبۀ دوم ،در جملات خطا از معادلۀ تفاضلی مرتبۀ
اول ،وجود نداشته باشد .عدم رد فرضیۀ صفر هر دو آزمون ،مبنی بر عدمهمبستگی سریالی
و معتبر بودن ابزارها است (گلخندان و همکاران.)2۹90 ،1
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)1. Arianmehr et al (2013
)2. GolKhandan et al (2015

یافتههای پژوهش
بهمنظور تعیین نوع آزمون مانایی ،ابتدا باید به انجام آزمون وابستگی مقاطع اقدام شود.
وابستگی مقطعی می تواند در اثر عواملی همچون پیامدهای خارجی ،ارتباطهای منطقهای
و اقتصادی ،وابستگی متقابل اجزای باقیماندۀ محاسبهنشده و عوامل غیرمعمول مشاهده
نشده ،در بین مقاطع مختلف وجود داشته باشد .پسران )111۱( 2نشان میدهد که در
صورت نادیدهگرفتن همبستگی مقطعی ،یک تورش و انحراف اساسی در نتایج بهوجود
خواهد آمد .برای انجام آزمون مانایی دادههای تابلویی ،میتوان از آزمونهای ریشۀ واحد
دیکی فولر تعمیمیافته ،1لوین ،لین و چاو ،۹فیشر ،0ایم ،شین و پسران ،1هادری ۱و پسران
( )111۲استفاده کرد (بالتاجی .)1111 ،۲درصورت وجود وابستگی مقطعی ،باید از آزمون
ریشۀ واحد پسران ( )111۲استفاده کرد که در آن وابستگی ،مقطعی درنظرگرفتهشدهاست.
بهاینمنظور ،آزمونهای متعددی ،نظیر آزمونهای بروش و پاگان ( )29۱1و  CDپسران
( ،)111۲ارائه شدهاند .در این مقاله از آزمون  CDپسران ( ،)111۲که برای دادههای
تابلویی متوازن و نامتوازن قابلاجرا بوده و در نمونههای کوچک دارای خصوصیات مطلوبی
است ،استفاده میشود (پسران .)111۲ ،فرضیۀ صفر آزمون ،نشاندهندۀ عدم وابستگی
مقطعی بین اعضای پانل است و فرضیه مقابل به وابستگی مقطعی اشاره دارد .برای پانلهای
متوازن ،آمارۀ آزمون  CDبهصورت زیر محاسبه میشود:
()۱

𝑇2
𝑁
̂
𝐶𝐷 = √𝑁(𝑁−1) (∑𝑁−1
)𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝑃𝑖𝑗 ) → N(0,1

1. Pesaran
2. Augmented Dicky Fuller
3. Levin, Lin, Chu
4. Fisher
5. Im, Pesaran And Shin
6. Hadri
7. Baltagi
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آزمون وابستگی مقطعی و مانایی
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در رابطه (̂ 𝒊𝒋 ،)۱
𝑷 ضرایب همبستگی جفت جفت پیرسون از جملات پسماندهای معادله
رگرسیونی رابطه (روابط اصلی مدل) است .هرگاه آمارۀ  CDمحاسباتی در یک سطح
معناداری معین ،از مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد بیشتر باشد ،درآنصورت ،فرضیۀ
صفر این آزمون رد شده و وابستگی مقطعی نتیجهگیری خواهد شد (دهویز و سارافیدیس،2
 .)111۱نتایج آزمون وابستگی مقطعی ،برای متغیرهای الگو ،برابر با  -0/۲10بهدست آمده
که دارای احتمالی برابر با  1/111است و درنتیجه tوابستگی بین مقاطع وجود دارد.
بدینترتیب ،باید از آزمون مانایی پسران ( )111۲استفاده کرد .نتایج آزمون مانایی پسران
در جدول ( )1ارائه شده است.

جدول  :2نتیجۀ آزمون مانایی  CDپسران
متغیر

آماره

احتمال آماره

نتیجه آزمون

LEFP

-2/۱۱۹

1/10۱

مانا

LGDP

-0/01۹

1/111

مانا

LECN

-1/011

1/11۹

مانا

LECR

-0/21۱

1/111

مانا

LTEC

-1/۲11

1/111

مانا

LTO

-1/۱۲۲

1/111

مانا

LFR

-1/211

1/12۱

مانا
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مطابق با نتایج جدول ( ،)1تمامی متغیرها در سطح مانا هستند.
نتیجۀ برآورد مدل
مدل ( )1برای کشورهای منتخب درحالتوسعه ،طی دورۀ زمانی  ،112۲-1111بااستفاده
از روش  ،GMMبرآورد شده و نتایج آن در جدول ( )۹ارائه شده است.

112
1. De Hoyos and Sarafidis

جدول  :۸نتیجۀ تخمین الگو و آزمونهای تشخیصی
استاندارد
)LEFP(-1

1/۹1۲

1/1۲0

0/211

*** 1/1112

LECN

1/۱11

1/12۱

1/۱۲۹

**

LECR

-1/1۲2

1/110

-1/910

***

1/11۹۱

LTO

-1/2۱۱

1/11۲

-۹/۹11

***

1/1122

LGDP

1/11۹

1/112

1/۲11

***

1/11۲0

LFR

1/111

1/211

2/91۲

1/1101

* 1/11۲۱

آزمونهای تشخیصی
آزمون خودهمبستگی مرتبۀ اول

-2/091

1/2۹1۱

آزمون خودهمبستگی مرتبۀ دوم

-1/1۲1

1/901۱

آزمون سارگان

9/099

1/۹911

*** ** ،و * بهترتیب بیانگر معناداری در سطح  5۱ ،1۱و  10۱است.
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نتایج آزمونهای سارگان و آرلانو و باند در جدول ( ،)۹حاکی از عدمهمبستگی سریالی در
وقفۀ دوم و معتبر بودن ابزارهای مورداستفاده در مدل است .بدینترتیب ،مدل برآوردشده،
با تفاضل وقفهدار مرتبۀ اول ،روش مناسبی برای تخمین مدل بوده و دارای تورش تصریح
مدل نیست .نتایج برآورد مدل پژوهش در جدول ( ،)۹بیانگر اثر مثبت و معنادار وقفۀ اول
متغیر وابسته (ردّپای اکولوژیکی) است؛ بنابراین ردّپای اکولوژیکی دورۀ قبل ،اثر مثبتی بر
مقدار فعلی این متغیر دارد .مصرف انرژیهای تجدیدپذیر ،اثر مثبت و معنادار بر ردّپای
اکولوژیکی در کشورهای موردمطالعه داشته است .بدینمعناکه با افزایش مصرف این نوع
از انرژیها ،تخریب زیستمحیطی افزایش مییابد .درحالیکه ضریب برآوردی مصرف
انرژیهای تجدیدپذیر منفی و معنادار است که نشان میدهد ،مصرف انرژیهای
تجدیدپذیر و پاک ،منجر به کاهش تخریب زیستمحیطی در کشورهای درحالتوسعۀ مورد
بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که با افزایش رشد اقتصادی ،ردّپای اکولوژیکی،
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متغیر

ضریب

انحراف

آماره

احتمال آماره

11۸

بهطور معناداری ،افزایشیافته است .ازطرفی ،افزایش درجۀ باز بودن تجاری ،بهطور
معناداری ،منجر به کاهش ردّپای اکولوژیکی شده است .نرخ باروری نیز ،بر ردّپای
اکولوژیکی ،اثر مثبت و معنادار در سطح  21درصد داشته است .بدین معنی که با افزایش
زادوولد فشار بر محیطزیست افزایشیافته و ردّپای اکولوژیکی بیشتر میشود.
جدول  :4نتیجۀ آزمون والد
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آماره

احتمال آماره

2۲/۱9۲

1/1111
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مطابق با جدول ( ،)0احتمال آمارۀ آزمون والد ،کمتر از  1درصد است و درنتیجه ،کل
رگرسیون معنادار است.
جمعبندی( نتیجهگیری و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی)
در این مقاله ،برای تحلیل اثر پویای مصرف انرژی ،شامل دودسته انرژیهای تجدیدناپذیر
(همچون انرژیهای فسیلی) و انرژیهای تجدیدپذیر (همچون انرژیهای آبی ،بادی،
خورشیدی و  ،)...بر ردّپای اکولوژیکی (بهعنوان شاخص محیطزیست) ،در  2۱کشور
منتخب درحالتوسعه ،طی دورۀ  ،1111-112۲از روش گشتاورهای تعمیمیافته استفاده
شد .نتایج ،حاکی از اثر مثبت مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر و اثر منفی مصرف انرژی
تجدیدپذیر ،بر ردّپای اکولوژیکی است .باتوجهبه این نتیجه ،توصیه میشود که کشورهای
موردمطالعه ،راهبردهایی همچون آموزش ،فرهنگسازی و مدیریت مصرف برای مصرف
بهینۀ انرژیهای تجدیدناپذیر را در دستور کار خود قرار دهند و ازطرفی ،بااستفاده از
انرژیهای نو و پاک و جایگزینی آن با انرژیهای فسیلی و تجدیدناپذیر ،علاوه بر کمک به
کاهش تخریب محیطزیست ،به تحقق عدالت بیننسلی ،در راستای استفاده از انرژیهای
تجدیدناپذیر ،کمک کنند تا از این طریق ،امکان توسعۀ پایدار را نیز محقق نمایند.
دراینراستا ،دولتها میتوانند ،با اعطای تسهیلات لازم ،همچون تسهیلات کمبهره و

خارجی منجر به بهبود کیفیت محیطزیست و کاهش ردّپای اکولوژیکی در کشورهای
موردمطالعه شده است .بدینترتیب ،واردکردن فناوریهای پیشرفته ،جهت تولید انرژیهای
تجدیدپذیر و پاک از کشورهای توسعهیافته ،اعطای معافیت مالیاتی به صادرکنندگان
کالاهای تولید شده از طریق انرژی های تجدیدپذیر و کاهش تعرفه واردات واردکنندگان
فنّاوریهای تولیدکنندۀ انرژیهای پاک نیز ،از اقدامات کمککننده برای کاهش تخریب
محیطزیست و ردّپای اکولوژیک است.
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بلندمدت به تولیدکنندگان ،برای بهرهمندی از این فناوریها در کاهش آلودگی
محیطزیست و کاهش ردّپای اکولوژیکی ،نقش مؤثری داشته باشند .وضع مالیات بر
تولیدکنندگانی که ،با استفاده از انرژیهای فسیلی ،موجبات آلودگی محیطزیست را فراهم
میآورند و اعطای معافیت مالیاتی ،به تولیدکنندگانی که از انرژیهای پاک استفاده
میکنند نیز ،از راهکارهای مؤثر بر کاهش ردّپای اکولوژیکی بهشمار میرود .از دیگر نتایج
این تحقیق ،میتوان به اثر مثبت متغیرهای نرخ باروری و رشد اقتصادی بر ردّپای
اکولوژیکی اشاره کرد که نشان میدهد ،با افزایش نرخ باروری (که منجر به افزایش جمعیت
میشود) و همچنین با افزایش رشد اقتصادی ،فشار بر محیطزیست بیشتر شده و ردّپای
اکولوژیکی افزایش مییابد .ازآنجاکه دستیابی به رشد اقتصادی ،از اهداف اصلی کشورها
(خصوصاً کشورهای درحال توسعه) است ،باید تلاش شود تا رشد اقتصادی بالاتر ،که مستلزم
استفاده از انرژی بیشتر بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تولید است ،با ایجاد و تقویت
انرژیهای پاک ،صورت بگیرد .بدینوسیله ،با افزایش اطلاعات ،آموزش صحیح و ارتباط با
دیگر کشورها جهت بهرهمندی از اطلاعات و کالاهای همسو با محیطزیست ،چگونگی تولید
را اصلاحکرده و موجب کاهش خسارت به محیطزیست شوند .ازطرفی ،نتایج حاکی از آن
است که افزایش درجۀ باز بودن تجاری ،منجر به کاهش ردّپای اکولوژیکی میشود .این
تأثیر ،مبتنی بر غلبۀ اثر فناوری بر اثر مقیاس و اثر ترکیب است؛ بنابراین ،افزایش تجارت
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